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DIONE PaPrIka 
tří barev

balení: 4x2,5kg
cena za kg

6490

Fritovací olej 
riSSo longliFe

balení: 1x10l
cena za ks

64900

Kuřecí prSní 
řízKy 1,2% Sol. 
brazil.

balení: 6x2kg
cena za kg

10490

Drcená
rajčata

balení: 1x10kg
cena za ks

32900

Houbová
SměS

balení: 5x1kg
cena za kg

7990

bramborové 
těSto baSK

balení: 1x10kg
cena za ks

45000

mléKo 
plnotučné boX

balení: 1x10l
cena za ks

22900

Vynikající kvalita a chuť mléka. regiStrujte Se na 
www.eiSberg.cz

Nabídku najdete na str. 8 

cena 99,- Kč/kg
při odběru minimálně 24kg

nový e-SHop

Přišli jsme s novým e-shopem, 
díky kterému je objednávání 
ještě rychlejší, snazší  
a pohodlnější. 

Veškerý náš sortiment najdete  
s cenou i hodnocením na jednom 
místě, často objednávané zboží 
uložíte do seznamu Oblíbených 
položek a během pár vteřin ode-
šlete opakovanou objednávku. 
Na počítači i telefonu. 

Pro registraci nám napište na 
email eshop@eisberg.cz

akce platí do vyprodání zásob.

Výběrová paprika nejvyšší kvality.
Bez alergenů.

Jedinečné složení (100% rostlinné oleje 
a tuky) bylo vyvinuto pro univerzální 
použití a je ideální pro intenzivní 
fritování a smažení.

Směs na univerzální bramborové těsto pro 
přípravu bramborových či ovocných knedlíků, 
povidlových taštiček, bramborových placek, 
kroket a dalších bramborových pokrmů.

gastro v pohybu
Nabídka platí: 13. 3. – 23. 4. 2023
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Uvedené ceny jsou již po slevě bez DPH. www.eisberg.cz

Krevety 
KoKtejlové
vyloupané 
100/200
balení: 10x1kg
cena za kg

19500

platýS Filety 
limanDa 30% 
glazura

balení: 1x5kg
cena za kg

15500

norSKý loSoS 
Filet S Kůží trim 
D 1,4-1,8Kg mraž.

balení: dle váhy
cena za kg

39500

argentinSKý 
HejK Filety 
interliveD bez Kůže, voDy 

a cHemie 60-200g
balení: 1x7kg
cena za kg

15800

vici rybí prSty, 
nemleté

balení: 1x5kg
cena za kg

11980

tilapie Filety 
25% glazura

balení: 1x5kg
cena za kg

12590

MahI MahI 
Filety bez Kůže 
15% glazura

balení: 1x5kg
cena za kg

19500

canDát Filety 
S Kůží 170-230g, 

balení: 1x5kg
cena za kg

30900

aljašSKá treSKa 
bez Kůže - peSt-
rá, glazura 10%

balení: 1x5kg
cena za kg

12850

SaitHe porce 
z Filetu 140-160g 
bez Kůže, glazura 
Do 10%, bez KoStí
balení: 1x5kg
cena za kg

18900

obalované Filé 
KoStKy 64%
nemleté 150g

balení: 1x5kg
cena za kg

14500

FroSta Filé  
De luX loSoS S 
Hořčicí a meDem 
110g
balení: 1x6kg
cena za kg

20900

Pevný obal - vhodné pro 
přípravu v konvektomatu 
a fritéze.

Sladkovodní ryba. Maso má velmi vy-
branou chuť, je sladké, jemné a bez 
kostí. Velikost filet je 140-196g

Obalovaný losos s hořčicí a medem, 
smažený v trojobalu,

vyloupané a předvařené

Platýs Limanda lidově též citrónový jazyk je druh evropské 
mořské ryby. Velikost filet je 60-150g. Neobsahuje kosti.

Absolutně bez vody a kostí

Dravá ryba z teplých moří celého světa. Maso je bílé, 
šťavnaté, s nízkým obsahem tuku a není cítit rybinou.

Exklusivní chuť dravé ryby, 
maso světlé barvy.

Filetky cca 150g- jemné maso.

Pevné maso, kalibrované porce z nejlepší 
části ryby, bez kostí garance.
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Objednávky: +420 549 410 166  |  objednavky@eisberg.cz

uzená rolovaná 
plec cca 1Kg

balení: dle váhy
cena za kg

11900

šunKa
vepřová 70%

balení: dle váhy
cena za kg

9990

Hovězí DršťKy 
vařené Krájené 
táceK

balení: 16x1kg
cena za kg

8290

Hovězí morKové 
KoSti - mražené

balení: dle váhy
cena za kg

3990

vepřová 
PaNENka 
bez řetízKu

balení: dle váhy
cena za kg

15500

vepřové palce 
z paneneK vac.

balení: dle váhy
cena za kg

12500

uzená
KrKovice
b.K. cca 1,5Kg

balení: dle váhy
cena za kg

14900

šunKa 
výběrová
imperial

balení: dle váhy
cena za kg

13490

Hovězí KoStKy 
na guláš

balení: 1x3kg
cena za kg

15900

Hovězí líčKa

balení: dle váhy
cena za kg

19500

vepřový
boK b.K.

balení: dle váhy
cena za kg

11900

vepřová
játra

balení: 1x10kg
cena za kg

3990

Vepřová šunka o velikosti 
jednoku kusu cca 3,5kg.

Svaly umístěné na stranách lícních kostí krávy. 
Tato delikatesa se běžně užívá ve francouzské 
i italské kuchyni. Vhodná úprava pomalým 
dušením či konfitováním. Baleno po 2kg.

Velice křehké a jemné maso, neobsahuje  
moc tuku a je vhodné zejména na minutky. 
Vakuově balené s velikostí cca 400g.

Vepřové palce z panenek mražené. 
 Velikost balení cca 5kg.
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Uvedené ceny jsou již po slevě bez DPH. www.eisberg.cz

Slepice
1.tř těžKá
půlená

balení: dle váhy
cena za kg

6890

Krůtí rolKa
špilar 2Kg

balení: 3x2kg
cena za kg

16200

KacHna 
bez Drobů
1.tř. 2,30Kg

balení: 1x13,8kg
cena za kg

13500

jelení
guláš

balení: 4x2,5kg
cena za kg

18500

Srnčí
Kýta b.K.

balení: dle váhy
cena za kg

38500

KacHní SteHna 
250-300g vac.

balení: 1x12kg
cena za kg

19900

Krůtí
prSní řízeK

balení: 6x2kg
cena za kg

15900

Kuře
1,30Kg

balení: 1x13kg
cena za kg

6990

Dančí
guláš

balení: 4x2,5kg
cena za kg

18500

Kančí
Kýta b.K.

balení: dle váhy
cena za kg

28500

Králičí
Hřbety

balení: 20x500g
cena za kg

18500

KacHní SteHna 
300-400g iQF

balení: 1x12kg
cena za kg

19900

Zamražená. Balená v ktn.

Kuře mražené samostatně balené.
Třída kvality „A“. Česká produkce.

Kýta celá, kalibrace 1-3kg,  
karton 10kg.

Celá kýta, 
karton cca 10kg.

Králičí maso
hluboce zmrazené.
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brambory
americKé
„gaStro“

balení: 4x2,5kg
cena za kg

4290

cibulové
KroužKy lw

balení: 6x1kg
cena za kg

10490

gnoccHi
DI PatatE

balení: 10x1kg
cena za kg

6490

HranolKy
SteaKové
„gaStro“

balení: 4x2,5kg
cena za kg

4390

bramborové 
HalušKy

balení: 4x2,5kg
cena za kg

4890

rOStI
(HaSH brownS 
triangle) lw

balení: 10x1kg
cena za kg

7490

Kroužky sladké španělská cibule potřené 
máslem a dokřupava předfritované.

5990

5690

5990



Uvedené ceny jsou již po slevě bez DPH. www.eisberg.cz

nz
špenát

balení: 4x2,5kg
cena za kg

1990

Hřib HněDý
KoStKy

balení: 5x1kg
cena za kg

17500

broKolice 
na polévKu 
(KoStKa)

balení: 4x2,5kg
cena za kg

3990

Fazolové
luSKy celé

balení: 4x2,5kg
cena za kg

4550

bretaňSKá
SměS S broKolicí

balení: 4x2,5kg
cena za kg

3990

DIONE 
MINEStrONE
PrEMIUM

balení: 4x2,5kg
cena za kg

5790

špenát liSty
porce 30 g

balení: 4x2,5kg
cena za kg

3990

nz
jarní SměS

balení: 4x2,5kg
cena za kg

3290

cibule
kOStka

balení: 4x2,5kg
cena za kg

4580

maliny

balení: 4x2,5kg
cena za kg

14500

DIONE
ratatouille
PrEMIUM

balení: 4x2,5kg
cena za kg

5990

DIONE
v.i.p. SměS
PrEMIUM

balení: 4x2,5kg, cena za kg

6530

Plátkovaný hnědý hřib, šokově zmrazený tak 
aby zůstala zachována jeho chuť a vůně.

Krájená cibule na kostky 
o velikosti 10x10mm.

Maliny té nejvyšší kvality. 
Poměr celých malin a drtě je 95%

Lahodná chuť, svěží barvy a vůně jsou charak-
teristické vlastnosti směsí Dione Premium.

Lahodná chuť, svěží barvy a vůně jsou charak-
teristické vlastnosti směsí Dione Premium.

Mix zeleniny složený z brokolice, květáku, 
plátků mrkve,fazolových lusků,mini kukuřiček, 
kukuřice, žluté a červené papriky.
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Objednávky: +420 549 410 166  |  objednavky@eisberg.cz

vlčnovSKé
KoláčKy

balení: 100x25g
cena za ks

890

pláty z liSto-
véHo těSta 
2,5mmX57X37cm

balení: 16x625g
cena za ks

5563

kaISErka
natural 
9 cm

balení: 110x60g
cena za ks

409

PaNINI  
přeDgrilované - 
grigliato-20cm

balení: 54x80g
cena za ks

1102

bucHtičKy
vanilKové

balení: 1x3kg
cena za kg

11990

řezy
čoKoláDové

balení: 1x1000g
cena za porce

1330

Hamburgerová 
bulKa briošKo-
véHo typu, přeD-
Krojená-11cm
balení: 34x80g
cena za ks

950

přeDpečená
bílá bageta / 
velKá - 56 cm

balení: 36x220g
cena za ks

1250

SoFt cHeeSe
carrot caKe

balení: 12x115g
cena za ks

29990

bucHtičKy
pizza

balení: 1x3kg
cena za kg

10990

bucHtičKy
čoKoláDové

balení: 1x3kg
cena za kg

11990

řezy
jaHoDové

balení: 1x1350g
cena za porce

1330

Mini koláčky z máslového těsta s tvarohovou 
náplní s rumem a rozinkami, zdobeno povidly 
a drobenkou.

Křupavá na povrchu, měkká uvnitř,
klasické přílohové pečivo na váš stůl.

Ideální pro výrobu vlastních produktů. 
Předností je pravidelné listování a snadná 
manipulace. Rozměr plátů 57x37 cm.

Předkrojené panini, vhodné pro zapékání v 
kontaktním grilu. S obsahem extra panenského 
olivového oleje.

Rychlá příprava, vynikající chuť. Vhodné
ke kávě či čaji. Balení obsahuje cca 150 ks.

Luxusní jahodové řezy, které stačí  
rozmrazit. Jsou již předkrájeny na 24 porcí.

Rychlá příprava, vynikající chuť. Vhodné
ke kávě či čaji. Balení obsahuje cca 150 ks.

Luxusní čokoládové řezy, které stačí  
rozmrazit. Jsou již předkrájeny na 24 porcí.

Tradiční francouzská bageta, nakrojená na 
povrchu. Ideální ke krájení a plnění.

Jemná tvarohová náplň a poleva, zdobeno 
vlašskými ořechy.
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DOUBLE DOUBLE

KORNOUT TVAROH 
VIŠNĚ V KAKAOVÉ 

OPLATCE

&  kys e l á  chuť&   kys e l á  chuť

OchUtneJte Naše nOvinKy! 

Zvoska-IMP novinky-A4.indd   1 27.01.2023   18:19
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tavený Sýr
maratonec

balení: 10x1kg
cena za kg

15900

rama cremeFine 
PrOfI
na vaření 15%

balení: 8x1l
cena za ks

7800

zaKySaná
SMEtaNa

balení: 1x1kg
cena za ks

7590

Sýr
allami 250g

balení: 1x250g
cena za ks

6290

Sýr
eiDam 30% cz

balení: dle váhy
cena za kg

10900

jogurt
bílý SelSKý 3,6%

balení: 1x5kg
cena za ks

24500

raMa
cremeFine 
PrOfI  
Ke šleHání 31%
balení: 8x1l
cena za ks

9800

SpaK majonéza 
50% 1000ml

balení: 6x1l
cena za ks

10900

niva
půlená

balení: dle váhy
cena za kg

14500

Sýr balKánSKý
vaničKa

balení: 1x1,25kg
cena za ks

15900

majonéza
gaStro 50%

balení: 1x5kg
cena za ks

29000

mléKo 
polotučné boX

balení: 1x10l
cena za ks

21900

DOUBLE DOUBLE

KORNOUT TVAROH 
VIŠNĚ V KAKAOVÉ 

OPLATCE

&  kys e l á  chuť&   kys e l á  chuť

OchUtneJte Naše nOvinKy! 

Zvoska-IMP novinky-A4.indd   1 27.01.2023   18:19

Tavený výrobek ze sýra a rostlinného tuku 
(roztíratelný) pro teplou a studenou kuchyni. 
Vhodný k přípravě pomazánek, ale též do polévek 
a omáček.

Tradiční oblíbená chuť. Vysoká viskozita,  
pojivost a stabilita. V praktickém balení.

Vhodné do salátů,příloha k pokrmům,,,,,

Hustý, krémový polotučný jogurt.
Praktické balení v uzavíratelném kbelíku

Vynikající kvalita a chuť mléka.

Zakysaná či kysaná smetana
je mléčný výrobek

Lahodný sýr typu rokfór s ušlechtilou modrozelenou 
plísní uvnitř hmoty, zrající v moderních nadzemních 
sklepích. Vyniká slanou pikantní chutí po ušlechtilé 
plísni Penicillium rocqueforti. Tato výtečná poctivá 
niva je nepostradatelným pomocníkem ve st

Tekutý krém na šlehání s rostlinným tu-
kem. Obsah tuku 31 %. Ideální pro všechny 
druhy cukrářských výrobků, pěn a dezertů. 
Po vyšlehání stabilní při pokojové teplotě 
až 2 hodiny, poté nutno chladit.

Stabilní v teplém a kyselém prostředí (citrón, 
rajčata, alkohol). Lze dobře redukovat, přirozeně 
zahušťuje. Nesráží se. Stabilní v ohřevné vaně mini-
málně 2 hodiny. Zachovává si stálé vlastnosti i při 
prudkém ochlazení a následné regeneraci.
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Hovězí Kulatá 
plec cca 1,5Kg
SouS-viDe

balení: dle váhy
cena za kg

21900

Kuřecí KříDla
piKantní
SouS-viDe

balení: 1x1kg
cena za ks

8600

vepřové  
maSo trHané 
SouS-viDe

balení: 1x500g
cena za ks

10900

KacHní čtvrtKy 
cca 240g
SouS-viDe

balení: dle váhy
cena za kg

18900

vepřové
Koleno S KoStí 
SouS-viDe

balení: 1x750g
cena za ks

8990

vepřové  
žebra  
SouS-viDe

balení: 1x500g
cena za ks

8290

balení: 6x1l
cena za ks

balení: 6x1l
cena za ks

balení: 6x1l
cena za ks 92406580 10290

vyladěno 
pro dokonalý 
výsledek.

www.tatramleko.cz

akce
11+1

PROFESSIONAL

Vhodné do kávy a přípravu  
smetanových pokrmů.

Jemná smetanová chuť.

Vhodné na šlehání,výborné pro 
smetanový základ,minimální  

redukce při záhřevu,vynikající  
a rychlé zahuštění.

Vhodné na šlehání  
a vaření. KRT-6KS
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obalovaný
Sýr Hranatý 
100g

balení: 1x5kg
cena za kg

16900

KarbanátKy
zeleninové 
100X50g

balení: 1x5kg
cena za kg

9900

lívance

balení: 1x4kg
cena za kg

16900

tvaroHové 
KneDlíKy
meruňKové

balení: 3x2kg
cena za kg

7990

Kuřecí Kebab 
přeDgrilovaný 
2,5Kg

balení: 4x2,5kg
cena za kg

23500

Kuřecí popcorn 
5X1Kg včetně 
KrabičeK

balení: 5x1kg
cena za kg

19900

obalovaný  
Sýr Hranatý 
130g

balení: 1x5,2kg
cena za kg

16900

nz
játrové
KneDlíčKy

balení: 4x1kg
cena za kg

8900

bramborové 
KneDlíKy  
S uzeným maSem

balení: 3x2kg
cena za kg

8490

tvaroHové 
KneDlíKy
jaHoDové

balení: 3x2kg
cena za kg

7990

Kuřecí 
KříDla buFFalo

balení: 2x2,5kg
cena za kg

17900

Kuřecí 
roláDa plněná

balení: 5x1,15kg
cena za kg

13900

Pouze ukrojíme plátek sýra z pravé 
eidamské cihly (30%)  a obalíme naším 
originálním trojobalem.

Pouze ukrojíme plátek sýra z pravé eidam-
ské cihly (30%)  a obalíme naším originál-
ním trojobalem. Balení obsahuje 40ks.

Hluboce zmrazený hotový  
výrobek – tepelně opracovaný. 
Obsahuje 100ks á 40g.

Kuřecí maso formované do malých kuliček v jemném pikantním 
trojobalu. Krabičky na servírování jsou součástí balení.

Vyvážený mix květáku, brokolice, 
kukuřice, mrkve, hrášku a sýru eidam. 
Kalibrace karbenátku je 50g.

Hluboce zmrazený masný polotovar - 
předvařený. Velikost knedlíčku je 7-8g, 
balení obsahuje 140 - 142ks.
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Uvedené ceny jsou již po slevě bez DPH. www.eisberg.cz

KoStKy
Do KneDlíKů

balení: 1x15kg
cena za ks

69000

SpaK Hořčice
KlaSicKá 1000ml

balení: 1x1l
cena za ks

8900

SpaK gourmet
Kečup jemný

balení: 6x900g
cena za ks

5728

Hellmann‘S
Kečup

balení: 1x5kg
cena za ks

39900

zelí bílé
pytel

balení: 1x6kg
cena za ks

17500

cHeF club
bbQ omáčKa

balení: 1x2kg
cena za ks

39900

nutella

balení: 1x3kg
cena za ks

45900

SPak
rajčatové pyré

balení: 1x5kg
cena za ks

38900

olivový
olej

balení: 1x1l
cena za ks

10900

žampiony
řezané p

balení: 6x2550ml
cena za ks

13500

HrášeK
Slaný p

balení: 12x800g
cena za ks

2590

cHeF club
Demi glace

balení: 1x1kg
cena za ks

64900

V každých 100g  ketchupu je 150g rajčat 
vyzrálých na jižním slunci.

Krájené žampiony, hlavičky i stonky  
v slanokyselém nálevu, sterilované  
v plechové konzervě.

Sterilované zelí bílé v kořeněném 
sladkokyselém nálevu.

Originální americká receptura  
ke grilovaným masům a burgerům.

Hrášek jemný v mírně slaném nálevu, 
sterilovaná zelenina jednodruhová.

Silný fond s chutí telecích kostí,  
červeného vína a kořenové zeleniny.

Tradiční oblíbená chuť. Vysoká viskozita, 
pojivost a stabilita. V praktickém balení

Vysoký obsah rajčat zrajících na jižním 
slunci - 380g rajčat na 100g pyré. Vysoká 
výtěžnost - až 3x větší proti běžným pyré.

Do vyproDání 
záSob
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čeSneKová
paSta 10% S

balení: 1x4l
cena za ks

20160

HrácH
žlutý půlený 
loupaný

balení: 1x5kg
cena za ks

12900

bulgur

balení: 1x5kg
cena za ks

21500

KolínKa elbow 
(Semolinové)

balení: 1x5kg
cena za ks

17900

FleKy
(Semolinové)

balení: 1x5kg
cena za ks

18900

paSta zara
verm. tagliati 
(vlaSové nuDle)

balení: 1x5kg
cena za ks

22900

zelí
bílé S

balení: 1x4l
cena za ks

6990

čočKa
červená

balení: 1x5kg
cena za ks

22900

rýže
Kulatozrnná

balení: 1x5kg
cena za ks

22500

vřetena
(Semolinové)

balení: 1x5kg
cena za ks

18900

špagety
(Semolinové)

balení: 1x5kg
cena za ks

18900

paSta zara
Spirali
(vřetena)

balení: 1x5kg
cena za ks

22900

Vhodné při pečení, smažení, grilování  
a uzení všech druhů masa, k dochucování 
polévek a omáček.

Používá se do kaší, nádivek, polévek.

Bulgur  je předvařená nalámaná 
celozrnná pšenice, která se použí-
vá jako součást pokrmů.

Nevhodné pro bezlepkovou dietu.

Nevhodné pro bezlepkovou dietu.

Nevhodné pro bezlepkovou dietu.

Nevhodné pro bezlepkovou dietu.

Nevhodné pro bezlepkovou dietu.

Nevhodné pro bezlepkovou dietu.

Sterilovaná zelenina v kořeněném  
sladkokyselém nálevu s cukrem  
a sladidlem.
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jar p&g proFiline 
na ruční mytí
náDobí 5 l

balení: 1x5l
cena za ks

21900

Krabice
na pizzu 32X32cm

balení: 1x100ks
cena za bal

59800

progaSt Hovězí 
bujón Světlý 
premium v3878-03

balení: 1x3kg
cena za ks

69900

progaSt
Houbové Koření

balení: 1x500g
cena za ks

14500

gurmeKo papriKa 
mletá laHůDKová eXtra 

(maďarSKá) aSta 130

balení: 1x500g, cena za ks

15900

gurmeKo  
Kmínová  
KrKovičKa  500g

balení: 1x500g
cena za ks

14500

jar 
KapSle  
Do myčKy  
all in one 115KS
balení: 1x115ks
cena za ks

39900

ubrouSKy 
33X33cm
3 vrSt. bílé

balení: 1x250ks
cena za bal

14500

progaSt tmavá 
minutKová 
šťáva, vepřová

balení: 1x1kg
cena za ks

21500

gurmeKo 
čeSneK plátKy

balení: 1x500g
cena za ks

21900

gurmeKo
pampa argentina

balení: 1x500g
cena za ks

19500

gurmeKo
Kari colombo

balení: 1x500g
cena za ks

10900

Použití: minutky, dekorace, krémy, minutková 
masa, potravinářské barvivo 

Vynikajcí jednoduchost a efektivnost, varia-
bilita. Používá se v gastronomii, jedná se  
o polotovar. Bez glutamátu sodného.

Skvělá chuť. Instantní omáčku rozmí-
chejte ve vodě a krátce povařte.

Obsah soli 29 %, Obsah hub 16 %.

Použití: vepřová krkovička, pečeně i steaky.

Použití: polotovar pro přípravu  
teplé kuchyně.

Použití: grilovaná masa, vepřové koleno.  
Chuť: paprika, zvýrazněná cibulí a bylinkami.

Použití: masové a zeleninové směsi,  
zeleninové polévky, rýže, těstoviny,  
luštěniny, kuře, králík, ryby. n
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Magnum Double Choco
30.6.2024 31.8.2024 30.4.2024 30.4.2024

Magnum Raspberry Magnum Ruby Magnum Salted Caramel

Magnum Mini Classic
28.2.2024 31.8.2024

Míša Višně

Floriánek
31.3.2024 30.9.2023 30.9.2023

Smile Cone Choco Smile Cone Vanila

24,90 24,90 24,90 24,90

14,90 6,99 1190

29.02.2024

Disney Buzz Lightyear

8,90 7,90 7,90 8,50

Carte dOr 2,4l Sorbet
Maracuja Passion Fruit

189,9

Carte dOr 2,4l Káva

189,9

Carte dOr 5.5l 
Jogurt a med

269,9


